
  OBEC SELEC 
 Obecný úrad, 913 36 Selec 73 

OcÚ SE 152/2021-003/Ko                                                                                   V Selci, dňa 12.1.2021 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Vec: „CYKLODOPRAVA TRENČIANSKE  STANKOVCE“ -  oprava chyby  

Obec Selec, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, týmto uskutočňuje podľa § 47 

ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb.   

opravu chyby 

v územnom rozhodnutí stavby:  

„ CYKLODOPRAVA TRENČIANSKE STANKOVCE “                                                 

Predmetná stavba sa umiestňuje na pozemkoch: 

SO.01 – CYKLOLÁVKA 

- v k. ú. Veľké Bierovce, na pozemkoch  C-KN, parc. č. 460/6 a 460/11  

SO.02 – PREPOJENIE NA CENTRUM OBCE TRENČIANSKE STANKOVCE PO MŠ 

- v k. ú. Veľké Bierovce, na pozemkoch  C-KN, parc. č. 460/6, 460/11, 460/9, 460/8,  

- v k. ú. Malé Stankovce, na pozemkoch C-KN, parc. č. 315/4, 315/3, 315/11, 314/4, 315/69, 318 

SO.05 – PREPOJENIE TRENČIANSKE STANKOVCE – ROZVADZE OC 

- v k. ú. Rozvadze, na pozemkoch E-KN, parc. č. 403/3, 445, 421 

- v k. ú. Rozvadze, na pozemkoch C-KN, parc. č. 246/1, 246/5, 246/4 

 

Predmetná líniová stavba je umiestnená na pozemkoch katastrálnom území Veľké Bierovce, Malé Stankovce 

a Rozvadze podľa zakreslenia v mapovom podklade výkres č. B -  situácia širších vzťahov, Mierka 1:10000 a 

výkresy č. C.1, C.2, C.3, C.4, C.6 –  situácia stavby – časť 1, 2, 5, Mierka 1:2500 a 1:1000, ktorú vypracoval 

PRODOS – projektovanie dopravných stavieb, Karpatská 533/1, 914 41 Nemšová a autorizačne overil Ing. 

Dušan Duvač, SKSI reg.č. 4877*SP*A2. 

 

Územné rozhodnutie na predmetnú stavbu vydala Obec Selec  dňa 13.12.2021 pod č. j. OcÚ SE 152/2021-

003/Ko,                                                                  

pre   stavebníka  Obec Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce  362, IČO: 00 312 100.  

 

Oprava sa týka: 

Doplnenia podmienok SVP š. p. OZ Piešťany dňa 20.12.2021 pod č.CS-SVP OZ PN 10668/2021/2, 

CZ4439/2/210/2021 k vyjadreniu k dokumentácii pre územné rozhodnutie 

Z hľadiska záujmov správcu vodných tokov, s č. hydrologického poradia 4-21-09, rieka Váh, Turniansky 

potok (identifikátor č. 2018), Selecký potok (identifikátor č. 1987) a odľahčovacej vetvy (OK) Seleckého 

potoka (identifikátor č. 2019) a správcu pozemkov, dotknutých výstavbou cyklotrasy, k predloženej 

projektovej dokumentácii (Ing. Duvač, 10/2021) uvádzame nasledovné:  

- V súlade s STN 75 2102 požadujeme dodržať ochranné pásmo pri vodohospodársky významnom 

vodnom toku (rieka Váh, Turniansky potok, Selecký potok) tokov v šírke min. 6 m od brehovej 

čiary obojstranne resp. návodnej päty hrádze a do 10 m od vzdušnej päty hrádze, v prípade 

odľahčovacej vetvy (OK) Seleckého potoka v šírke min. 4 m od brehovej čiary obojstranne. 

- Pobrežnými pozemkami pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od 

brehovej čiary obojstranne a pri drobnom vodnom toku pozemky do 5 m od brehovej čiary 
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obojstranne, ktoré máme ako správca vodných tokov zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný 

zákon) právo užívať pri výkone správy vodného toku a protipovodňovej ochrane daného územia.  

- S návrhom trasovania cyklistickej cestičky súhlasíme. 

- Vybudovanie cyklotrasy na pobrežnom pozemku Turnianskeho potoka a na pobrežnom pozemku 

Odľahčovacieho kanála Seleckého potoka podmieňujeme tým, že bude našej organizácii 

umožnené využívanie cyklotrasy ako prístupovej komunikácie k vodnému toku pri výkone 

činností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov (zákon č. 364/2004 Z.z. č. 7/2010 Z. z. 

o ochrane pred povodňami,..). Vzhľadom k uvedenému, správca, resp. prevádzkovateľ cyklotrasy 

bude povinný uvedené strpieť bez nároku na uhradenie prípadných škôd, vzniknutých činnosťou 

našej organizácie.   

-  Povrch úseku cyklotrasy, ktorý zasahuje do pobrežného pozemku a takisto v úseku vedenom po 

ĽSOH Váhu šírkovo aj konštrukčne prispôsobiť pojazdu mechanizmov správcu toku na nosnosť 

min. 9 ton na jednu nápravu. V miestach hrádzových prechodov aj na prechod ťažkých 

mechanizmov do inundačného územia.  

- So spevnením krajníc na oboch krajoch vozovky osadením záhonových obrubníkov, uložených do 

betónového lôžka súhlasíme. Obrubníky požadujeme zapustiť do úrovne nivelety navrhovanej 

vozovky, aby bolo zabezpečené plynulé odtekanie dažďových vôd z povrchu cyklotrasy. 

- K návrhu odvodnenia do priľahlého terénu nemáme námietky. 

- Upozorňujeme, že v telese ochrannej hrádze sa nachádza podzemné vedenie v správe Slovenských 

elektrární, a.s., Vodné elektrárne Trenčín.  

-  S návrhom umiestnenia lávky cez Turniansky potok súhlasíme. V ďalšom stupni PD spracovať 

návrh lávky v súlade s príslušnými platnými STN a hydrotechnickým výpočtom preukázať 

prevedenie prietoku pri Q100 s prihliadnutím na požadovanú bezpečnosť 0,5 m. Hydrologické údaje 

o toku vyžiadať na SHMÚ Bratislava.  

- Upozorňujeme, že žiadna časť lávky nesmie zasahovať do prietočného profilu toku. 

- V štádiu prípravy je potrebné stanoviť prevádzkovateľa cyklotrasy, ktorý bude zabezpečovať 

prevádzkovanie cyklotrasy - údržbu trasy, značenie, zber odpadkov, koordináciu činností so 

správcom toku, v prípade mimoriadnych udalostí. 

- Primárnou – hlavnou funkciou vodohospodárskych objektov aj po realizácii navrhovanej 

cyklotrasy ostáva ochrana priľahlého územia pred povodňami. Ich využívaním na športovo – 

rekreačné účely nemôže byť ohrozený a obmedzený ich primárny účel.  

- Vzhľadom k tomu si vyhradzujeme právo vstupu na upravené časti vodohospodárskych objektov 

ako aj právo na realizáciu investičných a neinvestičných aktivít na vodohospodárskom majetku, za 

účelom vykonávania činností vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a iných 

osobitných predpisov, ktoré stavebník, resp. prevádzkovateľ cyklotrasy je povinný strpieť bez 

nároku na uhradenie prípadných škôd vzniknutých činnosťou našej organizácie. Z uvedeného 

vyplýva, že cyklistická doprava po vodohospodárskych objektoch môže byť prevádzkovaná jedine 

v špecifických podmienkach.  

- Upozorňujeme, že výstavbou cyklotrasy nesmie dôjsť k zníženiu projektovanej nivelety ochrannej 

hrádze Váhu, cyklotrasa musí zohľadniť výškové kóty projektovanej nivelety ochrannej hrádze 

v danom jej úseku (údaje o projektovanej nivelete koruny hrádze Vám poskytne Správa PSV II. 

Piešťany, Ing. Maligová, 0911 066 169).  

- V miestach, kde koruna ĽSOH je nižšie ako projektovaná niveleta, požadujeme v rámci výstavby 

cyklotrasy riešiť dosiahnutie požadovanej nivelety v súlade s STN 75 2102 (kapitola 8 „Ochranné 

hrádze“) a predložiť ho na vyjadrenie v ďalšom stupni PD. 

- K realizačným prácam na cyklotrase je potrebné podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z.z. 

o ochrane pred povodňami vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľom 

stavby a ešte pred jeho schválením OÚ Trenčín, Odborom starostlivosti o ŽP ho odsúhlasiť na 

SVP, š.p. OZ Piešťany (Ing. Rybárik, 033/7764 808).  

- Užívanie vodohospodárskeho majetku za účelom zriadenia cyklotrasy a jej následného 

prevádzkovania bude riešiť „Nájomná zmluva“, ktorú je potrebné uzatvoriť prostredníctvom 

Odboru správy majetku na OZ Piešťany (kontaktná osoba: marcela.strakosova@svp.sk), do doby 

vydania stavebného povolenia. Nájomná zmluva bude upravovať vzťahy stavebníka ako aj 

prevádzkovateľa cyklotrasy s našou organizáciou.  

mailto:marcela.strakosova@svp.sk
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- Nájomca sa zaväzuje počas prevádzky cyklotrasy na vlastné náklady plniť povinnosti a dodržiavať 

všeobecné záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na výsadbu drevín, starostlivosť o dreviny 

a sprievodnú vegetáciu v okolí cyklotrasy, najmä zabezpečovať periodickú údržbu /kosenie/ 

trávnatých porastov obojstranne v šírke 1 m od krajnice cyklotrasy, starostlivosť' o náhradnú 

stromovú výsadbu, starostlivosť a kontrolu stavu drevín. 

- Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za stav drevín a sprievodný porast v okolí cyklotrasy, 

vrátane presahujúceho porastu nad cyklotrasou. 

- Nájomca je povinný zabezpečovať prevádzku, údržbu a opravu zariadení, ktoré sú súčasťou 

vybudovanej cyklotrasy. 

- K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: 

projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne 

a pozdĺžne rezy, technická správa...), situačné výkresy, geometrický plán, znalecký posudok, 

snímka zo ZBGIS alebo Ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely, 

ktorá je predmetom nájmu/vecného bremena/kúpy, e-mailový kontakt a stanovisko technicko-

prevádzkového úseku SVP, š.p.   

- Upozorňujeme na nutnosť posúdenia zákonom stanovených kritérií na výrub drevín 

nachádzajúcich sa v blízkosti cyklotrasy, pretože naša organizácia v prípade poškodenia zdravia 

osôb či majetku nenesie zodpovednosť za vzniknuté škody. Arboristické posudky k identifikácii 

rizikových drevín zabezpečí prevádzkovateľ na vlastné náklady. 

- Nepriaznivým sprievodným javom sprístupnenia vodohospodárskych objektov verejnosti je 

zvýšenie množstva odpadkov nedisciplinovanými návštevníkmi. Z uvedeného dôvodu 

požadujeme, aby odstraňovanie a odvoz odpadkov z cyklotrasy a jej bezprostredného okolia 

zabezpečoval prevádzkovateľ cyklotrasy (aj zo svahov hrádze).  

- Prevádzkovateľ cyklotrasy musí zabezpečiť, aby jazdy dopravnými prostriedkami prevádzkovateľa 

cyklotrasy po korune hrádze boli vykonávané len v nevyhnutnom rozsahu a to za dodržania 

pravidiel bezpečnosti v špecifických podmienkach. Tieto jazdy budú vykonávané na vlastnú 

zodpovednosť. 

- Inštalácia akýchkoľvek značení a zariadení na vodohospodárskom majetku mimo tohto projektu 

môže byť realizovaná len so súhlasom správcu hrádze.   

- Ako správca vodného toku si budeme vyhradzovať právo prevádzku cyklotrasy (alebo jej časti) 

kedykoľvek zastaviť alebo úplne obmedziť, a to z dôvodu údržby, opráv, modernizácií 

a rekonštrukcií vodného toku a iného vodohospodárskeho majetku, ale i z dôvodov mimoriadnych 

udalostí a odstraňovania ich následkov, či realizácie opatrení na ich predchádzanie. Nájomca 

(prevádzkovateľ cyklotrasy) bude v takýchto prípadoch povinný na požiadanie prenajímateľa 

(SVP, š.p.) okamžite zabezpečiť zastavenie resp. obmedzenie prevádzky cyklotrasy. Takisto 

prenajímateľ bude oprávnený v takýchto prípadoch okamžite zastaviť resp. obmedziť prevádzku 

cyklotrasy a súčasne bude oprávnený za týmto účelom na cyklotrase umiestniť i závoru, na čo ho 

nájomca týmto výslovne splnomocňuje a prenajímateľ toto splnomocnenie prijíma. 

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť umiestnenie oznamov o tejto skutočnosti na všetkých 

vstupných bodoch na cyklotrasu. 

- Pohyb osôb na hrádzi je povolený na vlastné riziko. Správca vodného toku / hrádze nezodpovedá 

za škody vzniknuté na majetku tretích osôb vrátane ujmy na zdraví. V prípade vzniku škôd na 

majetku a zdraví tretích osôb pri užívaní cyklotrasy, nájomca / prevádzkovateľ cyklotrasy preberá 

právnu zodpovednosť za ich náhrady. Vzhľadom k uvedenému požadujeme, aby pri vjazdoch na 

cyklotrasu a na informačných tabuliach boli vyvesené informácie o zásadách pohybu cyklistov 

a chodcov na vodohospodárskom majetku, vrátane informácie o zákaze vstupu na cyklotrasu 

v čase zvýšených prietokov vo Váhu, resp. v čase povodňovej situácie.  

- Na trvalú prevádzku cyklotrasy, správca resp. prevádzkovateľ cyklotrasy je povinný podľa § 10 

ods. 2 písm. d) zákona o ochrane pred povodňami spracovať povodňový plán zabezpečovacích 

prác a takisto pred jeho schválením OÚ Trenčín, Odborom starostlivosti o ŽP ho odsúhlasiť 

s našou organizáciou (Ing. Rybárik).   

- Prevádzkovateľ cyklotrasy bude takisto povinný spracovať prevádzkový poriadok tejto stavby, 

ktorý  odsúhlasí s našou organizáciou a upraví v ňom okrem iného i opatrenia na predchádzanie 

kolíznych situácií na cyklotrase i na vodohospodárskom majetku. Akékoľvek zmeny a doplnky 

prevádzkového poriadku sú viazané na predchádzajúci súhlas prenajímateľa (SVP, š.p.). 
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- V prípade, že v dôsledku rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby vodohospodárskeho majetku 

dôjde k poškodeniu cyklotrasy, naša organizácia nie je povinná túto uviesť do pôvodného stavu 

ani uhradiť prevádzkovateľovi cyklotrasy náklady s tým spojené. Uvedenie cyklotrasy do 

pôvodného stavu  bude povinný si jej prevádzkovateľ zabezpečiť na vlastné náklady. 

- SVP, š.p. nebude zodpovedať za škody spôsobené na cyklotrase, ktoré vzniknú jej 

prevádzkovateľovi v dôsledku mimoriadnych udalostí, ani za škody spôsobené počas vykonávania 

povodňových, zabezpečovacích prác.  

- Stavba sa napája na vyprojektovanú cyklotrasu obce Veľké Bierovce, ku ktorej sme sa vyjadrili 

listom pod zn. CS SVP OZ PN 4542/2021/10 CZ 34879/210/2021 zo dňa 4.11.2021 a vybudovaný 

cykloturistický chodník na ĽSOH Váhu v obci Opatovce. Vzhľadom k tomu požadujeme výškovo 

zabezpečiť plynulé napojenie obidva úseky cyklotrasy, trasovanej po ochrannej hrádzi.   

- Ďalší stupeň PD žiadame predložiť na odsúhlasenie. 

 

K oprave územného rozhodnutia došlo na základe upozornenia SVP š.p. OZ Piešťany. 

Ostatné body  územného rozhodnutia  č. OcÚ SE 152/2021-003/Ko zo dňa 13.12.2021 sa nemenia. 

Oprava územného rozhodnutia je neoddeliteľnou súčasťou predmetného územného rozhodnutia č. OcÚ SE 

152/2021-003/Ko zo dňa 13.12.2021 vydaného Obcou Selec. 

Táto oprava, ako rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby sa doručuje účastníkom konania verejnou 

vyhláškou. 

 

Verejná vyhláška musí byť vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu Trenčianske 

Stankovce, Obecného úradu Veľké Bierovce a Obecného úradu Selec. 

 

 

 

 

                                                                                       MVDr. Stanislav Svatik    

                                                starosta obce Selec                                                                                                                          

 
 

 

Obec Selec – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :  
Vyvesené dňa : ..................................... Zvesené dňa : ...................................  

Webové sídlo obce Selec  www.selec.sk - zverejnenie po dobu 15 dní :  
Zverejnené dňa : ....................................Ukončené dňa : ................................... 
Pripomienky boli-neboli................................................................................ ...... 

 

 

Obec Trenčianske Stankovce – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :  
Vyvesené dňa : ..................................... Zvesené dňa : ...................................  

Webové sídlo obce Trenčianske Stankovce  www.trencianskestankovce.sk - zverejnenie po dobu 15 dní :  
Zverejnené dňa : ....................................Ukončené dňa : ................................... 
Pripomienky boli-neboli..................................................................................... 

 

 

Obec Veľké Bierovce – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :  
Vyvesené dňa : ..................................... Zvesené dňa : ...................................  

Webové sídlo obce Veľké Bierovce  www.velkebierovce.sk - zverejnenie po dobu 15 dní :  
Zverejnené dňa : ....................................Ukončené dňa : ................................... 
Pripomienky boli-neboli..................................................................................... 
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Doručí sa: 

Navrhovateľ:  

1. Obec Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce 362 

Účastníci konania: 

2. Obec Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce 362 

3. Obec Veľké Bierovce, 913 11 Veľké Bierovce 24 

4. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničné námestie 8, 96 955 Banská Štiavnica 

5. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., riaditeľstvo OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 834/3, 921 

80 Piešťany 

6. DNV ENERGO a. s., Lieskovec 803/80, 018 41 Dubnica nad Váhom 

7. Doručí sa  verejnou vyhláškou: 

Verejná vyhláška všetkým účastníkom konania v zmysle §34 stavebného zákona –  
V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme sú 

účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo 

stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. 

V zmysle §36 stavebného zákona ods. (4) - Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v 

odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj územného 

konania o využití územia, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania 

verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu 

účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi. 

a podľa §26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom poriadku v znení neskorších predpisov – 
Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu 

známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon.  

Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho 

orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom 

v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, 

ktorého sa konanie týka.  

 
- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica  (pozemok 

E-KN, parc.č.403/3, k. ú. Rozvadze) 

- Obec Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce 362 (pozemok C-KN, parc. č.421, 445,  

247, 245/19, 246/5, 450/4, k. ú. Rozvadze) 

- PD Inovec Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce  891 

- Ľubomíra Bánovská, 913 11 Trenčianske Stankovce 444 (pozemok E-KN, parc. č.420/1, 420/2, k. ú. 

Rozvadze) 

- Ing. Daniela Gabrišová, Sama Chalúpku 1439/32, 911 01 Trenčín (pozemok E-KN, parc č.420/3, k. ú. 

Rozvadze) 

- Anna Sedláčková, 913 11 Trenčianske Stankovce 504 (pozemok E-KN, parc.č.420/4, k. ú. Rozvadze) 

- Anna Šulková -   (pozemok E-KN, parc. č. 420/4, k. ú. Rozvadze) 

- Mária Sedláčková, 913 11 Trenčianske Stankovce 448 (pozemok E-KN, parc.č.420/4, k. ú. Rozvadze) 

- Ján Sedláček, 913 11 Trenčianske Stankovce 434 (pozemok E-KN, parc. č.420/4, k. ú. Rozvadze) 

- Karol Sedláček, 913 11 Trenčianske Stankovce 551 (pozemok E-KN, parc. č.420/4, k. ú. Rozvadze) 

- Peter Tomík, 913 11 Trenčianske Stankovce 229 (pozemok E-KN, parc. č. 420/4, k. ú. Rozvadze) 

- Jarmila Porubanová, 913 21 Trenčianska Turná 440 (pozemok E-KN, parc. č. 420/4, k. ú. Rozvadze) 

- Helena Galusková, Kožušnícka 20, 911 05 Trenčín ( pozemok E-KN, parc. č. 420/4, k. ú. Rozvadze) 

- Helena Sedláčková, Považská 64, 911 01 Trenčín (pozemok E-KN, parc. č. 420/4, k. ú. Rozvadze) 

- Ing. Vendelín Sedláček, Znievska 3060/6, 851 06 Bratislava (pozemok E-KN, parc.č.420/4, k. ú. 

Rozvadze) 

- Peter Pevný, 913 11 Trenčianske Stankovce 430 (pozemok E-KN, parc.č.420/4, k. ú. Rozvadze) 

- Martin Šulek, 913 04 Chocholná – Velčice 75 (pozemok E-KN, parc.č.420/4, k. ú. Rozvadze) 

- František Sedláček, 913 11 Trenčianske Stankovce 568 (pozemok E-KN, parc.č.420/4, k. ú. 

Rozvadze) 

- Terézia Gabrišová, 913 11 Trenčianske Stankovce 543 (pozemok E-KN, parc.č.420/5, k. ú. Rozvadze) 

- Jozef Niko, 913 11 Trenčianske Stankovce 431 (pozemok E-KN, parc.č.420/5, k. ú. Rozvadze) 
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- Anna Dohňanská, 913 11 Opatovce 126 (pozemok E-KN, parc.č 420/5, k. ú. Rozvadze) 

- Lenka Fusková, Jalubí 401, 686 01 Uherské Hradište, ČR  (pozemok E-KN, parc.č.420/5, k. ú. 

Rozvadze) 

- Eva Hrušovská, - (pozemok E-KN, parc.č.420/6, k. ú. Rozvadze) 

- Emil Kubáň, 913 11 Krivosúd Bodovka 22  (pozemok E-KN, parc.č.420/6, k. ú. Rozvadze) 

- Jozef Gabriš, 913 11 Trenčianske Stankovce 545 (pozemok E-KN, parc.č.420/7, k. ú. Rozvadze) 

- Ján Gabriš, 913 11 Trenčianske Stankovce 545 (pozemok E-KN, parc.č.420/7, k. ú. Rozvadze) 

- Anna Ranincová, 913 21 Trenčianska Turná 567  (pozemok E-KN, parc.č.420/7, k. ú. Rozvadze) 

- Mária Hrúzová, Hviezdoslavova 19, 911 01 Trenčín (pozemok E-KN, parc.č. 20/7, k. ú. Rozvadze) 

- Eva Koprivňanská, 913 11 Trenčianske Stankovce 518 (pozemok E-KN, parc.č.420/7, k. ú. 

Rozvadze) 

- Jaroslav Gabriš, Zelená 1, 911 01 Trenčín (pozemok E-KN, parc.č.420/7, k. ú. Rozvadze) 

- Miroslav Gabriš, Záblatie 32, 911 05 Trenčín (pozemok E-KN, parc.č.420/7,  k. ú. Rozvadze) 

- Jarmila Gabrišová, 913 11 Trenčianske Stankovce 244 (pozemok E-KN, parc.č.420/7, k. ú. Rozvadze) 

- Ladislav Gabriš, Bazovského 14, 911 01 Trenčín (pozemok E-KN, parc. č.420/7, k. ú. Rozvadze) 

- Pavla Hermanová, 913 11 Trenčianske Stankovce 518 (pozemok E-KN, parc.č.420/8, k. ú. Rozvadze) 

- Ján Tomík, 913 11 Trenčianske Stankovce 450 (pozemok E-KN, parc. č.420/8, k. ú. Rozvadze) 

- Slavomír Tomík, 913 11 Trenčianske Stankovce 450 (pozemok E-KN, parc. č.420/8, k. ú. Rozvadze) 

- Anton Tomík, Pred Poľom 2, 911 01 Trenčín  (pozemok E-KN, parc. č.420/8, k. ú. Rozvadze) 

- Margita Dobiášová, Pod Čerešňami 9, 911 01 Trenčín, (pozemok E-KN, parc.č.420/8, k. ú. Rozvadze) 

- Ladislav Gabriš, Bazovského 14, 911 01 Trenčín  (pozemok E-KN, parc. č.420/8, k. ú. Rozvadze) 

- Vladimír Masár, Opatovská 655/41, 911 01 Trenčín – Kubrá (pozemok E-KN, parc. č.420/8, k. ú. 

Rozvadze) 

- Štefan Vašek - SPF  (pozemok E-KN, parc. č.420/9, k. ú. Rozvadze) 

- Slovenský pozemkový fond Bratislava , Búdkova 36, 817 47 Bratislava ( pozemok E-KN, parc. č. 

420/9, k. ú. Rozvadze) 

- Irena Murínová, Partizánska 84, 914 51 Trenčianske Teplice  ( pozemok E-KN, parc. č. 420/10, k. ú. 

Rozvadze) 

- Margita Prekopová, 913 21 Trenčianska Turná 355 ( pozemok E-KN, parc. č. 420/10, k. ú. Rozvadze) 

- Jozef Goliáš, Šafárikova 1, 911 01 Trenčín  ( pozemok E-KN, parc. č. 420/10, k. ú. Rozvadze) 

- Magdaléna Valeková, Jílovská 427/25, 142 00 Praha 4, ČR  (pozemok E-KN, parc.č.420/10, k. ú. 

Rozvadze) 

- Ľudevít Goliáš, 913 11 Trenčianske Stankovce 41 (pozemok E-KN, parc.č.420/10, k. ú. Rozvadze) 

- Marianna Podolínska, Mayerova 403/26, 914 01 Trenčianska Teplá (pozemok E-KN, parc.č.420/10, 

k. ú. Rozvadze) 

- Mária Siváková,  913 11 Trenčianske Stankovce 551 (pozemok E-KN, parc.č. 420/11, k. ú. Rozvadze) 

- Karol Sedláček, 913 11 Trenčianske Stankovce 551 (pozemok E-KN, parc. č.420/11, k. ú. Rozvadze) 

- Ján Tomík, 913 11 Trenčianske Stankovce 450 (pozemok E-KN, parc. č.420/11, k. ú. Rozvadze) 

- Vladimír Paštinský, Silvánova 2794/4, 90 201 Pezinok (pozemok E-KN, parc.č.420/11, k. ú. 

Rozvadze) 

- Vladimír Bartoník, Alnenská 623, 738 01 Fridek-Místek 1, ČR (pozemok E-KN, parc.č.366/10, 

366/11, k. ú. Rozvadze) 

- Anna Banduričová, Ondrášová 897, 738 01 Fridek-Místek 1, ČR (pozemok E-KN, parc.č.366/10, 

366/11, k. ú. Rozvadze) 

- PD Inovec Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce 891 (pozemok C-KN, parc.č.398/1, 

398/2, k. ú. Rozvadze) 

- Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín (pozemok C-KN, 

parc.č.450/6, 450/7, k. ú. Rozvadze) 

- Združenie urbárskej a pasienkovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo, 913 21 Trenčianske 

Stankovce, časť Veľké Stankovce - Jaroslav Beták  

- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica  (pozemok 

C-KN, parc. č. 314/4, 315/3, 315/4, k. ú. Malé Stankovce) 

- DNV ENERGO a. s., Lieskovec 803/80, 018 41 Dubnica nad Váhom (pozemok C-KN, parc.č.315/11, 

315/12, k. ú. Malé Stankovce) 
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- Obec Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce 362 (pozemok C-KN, parc. č. 315/2, 

k.ú. Malé Stankovce) 

- Obec Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce 362 (pozemok C-KN, parc.č.315/69, 

10/1, k. ú. Malé Stankovce) 

- Mária Miškechová, K výstavisku 529/5, 911 01 Trenčín (pozemok E-KN, parc.č.406/18, k.ú. Malé 

Stankovce) 

- Ladislav Šebán, 913 11 Trenčianske Stankovce 257 (pozemok E-KN, parc.č.406/17, k.ú. Malé 

Stankovce) 

- Dušan Machunka, 913 11 Trenčianske Stankovce 258 (pozemok E-KN, parc.č.406/16, k.ú. Malé 

Stankovce) 

- Daniel Vaško, 913 11 Trenčianske Stankovce 386 (pozemok C-KN, parc.č.4315/13, k.ú. Malé 

Stankovce) 

- Združenie vlastníkov urbárskych lesov, pozemkové spoločenstvo Veľké Bierovce, 913 11 Veľké 

Bierovce (pozemok C-KN, parc.č.10981/1, k. ú. Veľké Bierovce) 

- Dušan Haško, 913 11 Trenčianske Stankovce 317 (pozemok E-KN, parc.č.637,638, k.ú. Veľké 

Bierovce) 

- Emília Petrová, 913 11 Trenčianske Stankovce 316  (pozemok E-KN, parc.č.637,638, k.ú. Veľké 

Bierovce) 

- Ing. Miroslav Maxon, Orechovská 321/49, 911 03 Trenčín  (pozemok E-KN, parc.č.637,638, k. ú. 

Veľké Bierovce) 

- Obec Veľké Bierovce, 913 11 Veľké Bierovce 24  (pozemok C-KN, parc.č.663, 664, k.ú. Veľké 

Bierovce) 

- Štefan Králik, 913 11 Veľké Bierovce 107  (pozemok E-KN, parc.č.662, k. ú. Veľké Bierovce) 

- Branislav Bulko, 913 11 Opatovce 108 (pozemok E-KN, parc.č.661, k. ú. Veľké Bierovce) 

- Jaroslav Kulich, 913 11 Veľké Bierovce 137  (pozemok E-KN, parc.č.661, k. ú. Veľké Bierovce) 

- Peter Mojžiš, 913 21 Trenčianska Turná 493  (pozemok C-KN, parc.č.660, k. ú. Veľké Bierovce) 

- Obec Veľké Bierovce, 913 11 Veľké Bierovce 24  (pozemok C-KN, parc.č.815, k. ú. Veľké Bierovce) 

- František Horňák, 913 11 Veľké Bierovce 50 (pozemok E-KN, parc.č. 651, 652, k. ú. Veľké 

Bierovce) 

- Jana Mahríková, Železničná 460/4, 911 01 Trenčín (pozemok E-KN, parc.č.651,652, k.ú. Veľké 

Bierovce) 

- Ján Berko, 913 11 Trenčianske Stankovce 806 (pozemok E-KN, parc.č.653,654, k.ú. Veľké Bierovce) 

- František Staník, 913 11 Trenčianske Stankovce 104  (pozemok E-KN, parc. č. 649, k. ú. Veľké 

Bierovce) 

- Ing. Martin Staník, Východná 2426/7, 911 08 Trenčín (pozemok E-KN, parc.č.649, k.ú. Veľké 

Bierovce) 

- Rastislav Staník, Považská 41, 911 01 Trenčín (pozemok E-KN, parc. č.649, k. ú. Veľké Bierovce) 

- František Zaťko, 913 21 Trenčianska Turná 477 (pozemok E-KN, parc. č.649, k. ú. Veľké Bierovce) 

- Zuzana Dohňanská – SPF (pozemok E-KN, parc. č. 648, k. ú. Veľké Bierovce) 

- Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 47 Bratislava – správca (pozemok E-KN, 

parc.č.648, k. ú. Veľké Bierovce) 

- Mária Martinusová, 913 05 Ivanovce 91 (pozemok E-KN, parc.č.645, k. ú. Veľké Bierovce) 

- Branislav Bulko, 913 11 Opatovce 108  (pozemok E-KN, parc. č.644, k. ú. Veľké Bierovce) 

- Natália Kováčová, Kukučínova 32, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  (pozemok E-KN, parc.č.644, k. 

ú. Veľké Bierovce) 

- Monika Ušiaková, Halalovka 19, 911 08 Trenčín  (pozemok E-KN, parc.č. 641, k. ú. Veľké Bierovce) 

- Katarína Maňová, 913 11 Trenčianske Stankovce 863 (pozemok E-KN, parc.č.640, k. ú. Veľké 

Bierovce) 

- Dušan Haško, 913 11 Trenčianske Stankovce 317 (pozemok E-KN, parc.č. 637, k.ú. Veľké Bierovce) 

- Emília Petrová, 913 11 Trenčianske Stankovce 316 (pozemok E-KN, parc.č.637, k.ú. Veľké Bierovce) 

- Ing. Miroslav Maxon, Orechovská 321/49, 911 03 Trenčín (pozemok E-KN, parc. č. 637, k. ú. Veľké 

Bierovce) 

- Ján Minárik, 916 24 Horná Streda 45 (pozemok E-KN, parc. č. 636, k. ú. Veľké Bierovce) 

- Mária Porubanová, 913 11 Veľké Bierovce 879  (pozemok E-KN, parc. č. 636, k. ú. Veľké Bierovce) 
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- Ladislav Minárik, 913 11 Trenčianske Stankovce 591 (pozemok E-KN, parc.č.636, k.ú. Veľké 

Bierovce) 

- Jozef Marcinát, 913 11 Trenčianske Stankovce 197 (pozemok E-KN, parc.č.636, k.ú. Veľké Bierovce) 

- Tibor Minárik, Gen. Viesta 42, 911 01 Trenčín 7 (pozemok E-KN, parc.č.636, k. ú. Veľké Bierovce) 

- Jana Liptáková, 913 11 Trenčianske Stankovce 198 (pozemok E-KN, parc.č.636, k.ú. Veľké 

Bierovce) 

- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica  (pozemok 

C-KN, parc.č.460/8, 460/9, 460/11, k. ú. Veľké Bierovce)  

- SR-Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava (pozemok E-KN, parc.č. 9006, k. ú. 

Veľké Bierovce) 

 

 

Na vedomie – Dotknuté orgány : 

8. Obec Selec, 913 36 Selec 73 

9. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 

11. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 

12. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. odpadového hospodárstva, 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín  

13. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. štátnej vodnej správy, 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín  

14. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. Ochrany  prírody a krajiny, 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín  

15. Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

16. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

17. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

18. Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 

19. SPP distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

20. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

21. MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany 

22. Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 

23. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava III 

24. HYDROMELIORÁCIE, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 

25. PRODOS – projektovanie dopravných stavieb - Ing. Dušan Duvač, Karpatská 533/1, 914 41 Nemšová 

- projektant 

 


